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Nieuwspoort is een internationaal perscentrum en een sociëteit in Nederland. De
doelgroep wordt gevormd door buitenlandse correspondenten, journalisten, politici,
voorlichters en publicrelationsfunctionarissen.

Op 05 maart 1962 is Nieuwspoort opgericht als ontmoetingsplaats voor informatie-
uitwisseling en nieuwsverwerking. Sinds november 1992 is Nieuwspoort in het
uitgebreide en verbouwde Tweede-Kamercomplex aan de Lange Poten 10 in Den Haag
gehuisvest, op de plek van het voormalige Grand Hotel Central. Organisaties die een
persconferentie willen organiseren, kunnen er zaalruimte en faciliteiten huren.
Nieuwspoort heeft haar onderkomen aan de Lange Poten na 20 jaar gemoderniseerd
waarvoor een ingrijpende verbouwing noodzakelijk was.

De afwerking, de installaties en de “indeling” in het bestaande hoofdgebouw zijn
aangepast waardoor Nieuwspoort weer een uitnodigende plek is voor journalisten en
voor het voeren van debatten.

Opdrachtgever Internationaal Perscentrum Nieuwspoort bv
Plaats Den Haag

Type opdracht Projectmanagement, directievoering en toezicht

Locatie uitvoering werk Lange poten 10 in Den Haag
Omvang project (bvo) 1.100 m² 
Bouwtijd 2 maanden
Oplevering Augustus 2014

Bouwmanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect Rietvink architecten bna in Oosthuizen
Constructeur IMd Raadgevende Ingenieurs in Rotterdam
E- & W-adviseur M3E in Capelle aan den IJssel

Uitvoerende partijen Aannemersbedrijf J.M. Putter in Uitgeest
Van den Pol Elektrotechniek in Montfoort

Bouwproces
De verbouwing diende tijdens het zomerreces 2014 van de Tweede Kamer in korte tijd
gerealiseerd te worden. Hierbij moest rekening gehouden worden met diverse
beveiligingsprocedures en -voorschriften. Dit gebeurde in nauw overleg met Rijksvast-
goedbeheer.

Projectmanager ing. J.P. (Jean Paul) van der Torre MBA
jeanpaul@oostelbosvandenberg.nl


